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Styret i 2015 
 
Styret for Melhus Historielag har bestått av følgende medlemmer: 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

Leder Jan Erik Kregnes           Styremedlem              Styremedlem  
           Erling Bøhle                              Arne Myrvang 

      

 
        

Styremedlem              Styremedlem              Erik Tofte, Redaktør av 
Ronald Nygård                       Leif Engen                          Melhusbyggen 
 
 
 
1.varamedlem Harold Pedersen 
2.varamedlem  Tove Børseth 
3.varamedlem Halfvdan Stendahl  
 
Lederen velges for 1 år. 
Styremedlemmene velges for 2 år. 
Varamedlemmene velges for 1 år. 
 
Valgkomite: 
Jostein Myhr 
Magnar Engen 
Karen Laugen 

 
 
 
 
 
 
  



Arrangementer og møter i 2015 
 
Årsmøte på Buen 25. februar. 

Det var godt oppmøte til årsmøtet i peisestua på Buen onsdag kveld 25. februar. 
Leder Jan Erik Kregnes ønsket alle vel møtt, åpnet årsmøtet og var møteleder. 
Årsmeldingen ble godkjent etter noen få spørsmål fra salen. Det reviderte 
regnskapet ble også referert og godkjent.  

Økonomien ser ut til å være god, og medlemstallet går riktig vei. 
Medlemsbladet Melhusbyggen har fått en stabil leserkrets. Valgene gikk greit 
unna med gjenvalg på de som var på valg. Leder er Jan Erik Kregnes, og med seg i 
styret har han Arne Myrvang, Ronald Nygård, Erling Bøhle og Leif Engen.  
 
Etter årsmøtesakene opptrådte Marja Helena Fjellheim Mortensson, som er en 
musiker fra Svahken sijte i Engerdal. Hun er sørsame og bruker sørsamisk joik i 
sin musikk. Hun mottok Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2013. 

 

Marja Helena Fjellheim Mortensson 

 

 

 

 
 
 
Fredsmarkering i Grønlia og Hotell Norge på Gåsbakken 



 I 2015 var det sterkt fokus på 70-årsjubileet for fredsmarkeringen av 2. 
verdenskrig 8. mai.  Det ble markert med et stort treff på Grønlia på Gåsbakken, 
med utstilling i buret og tur til Hotell Norge. Kvelden ble avsluttet på den gamle 
skolen på Gåsbakken hvor det også var opprettet en samling fra krigens dager. 
Det var en kveld de 80 frammøtte satte pris på.

Hotell Norge i Grønlia på Gåsbakken
 
Dette skuret på 2x2 meter stammer fra krigens dager da 3 unge menn fra 
Kompani Linge skulle gjøre ytterligere fremstøt mot Thamshavnbanen på 
Løkken. Guttene kom på ski fra Sverige våren 1944. På Grønlia var det 
motstandsfolk som bodde, men det ble for risikabelt å ha Linge-karene boende 
på gården. Det ble derfor satt opp et skur oppe i skogen som fikk navnet "Hotel 
Norge". Skuret ble gjenoppbygd i 1985. 
 

 
Sabotørmuseet som ligger på gården Grønlia 
 
Nede på gården er det et lite stabbur som er innredet som et lite museum (åpnet 
i 2003). 
 
 

http://peakbook.org/gfx/images/9/c3/sturlas_dsc02348.jpg/sturlas_dsc02348-1.jpg


2. – 6 juni – Sagauka. 
 

Sagauka i Melhus ble offisielt åpnet av 
ordfører Jorid Jagtøyen. Elever fra fjerde 
trinn fra alle de ni barneskolene i 
kommunen var invitert og i tillegg kom 
unger fra flere barnehager. Dessuten var 
medelever bedt med. Til sammen 1200 små 
og store vikinger myldret rundt på 
Hallsletta ved Melhus videregående skole. 
Ungene bød på en flott kulturopplevelse 
med framføring av et minispel om dramaet 
på Rimol med Håkon jarl og trellen Kark. 

Skolene bidrog også med sanginnslag, og til 
slutt fikk ungene prøve seg på aktiviteter i regi av Trondheim vikinglag. 

Åpninga markerte starten på ei rikholdig Sagauke i Melhus, hvor Melhus 
Historielag deltok med en rekke foredrag og arrangement.  

 

 
 
 
Heldags busstur 
 
Årets busstur gikk sørover i fylket, til 
Johan Falkbergets Ratvolden og til 
Olavsgruva ved Røros. Her var det 
omvisning av lokale guider begge 
steder. Middagen ble inntatt innerst i 
Hessdalen mot Forelhågna på ekte 
setervis hos Anne Berit Gjersvold. 
 
 
Gåtur rundt Tranmæl/Rimol 
 



 
I september var det 
gåtur i området rundt 
Tranmæl og Rimol med 
tema:  Stadnamn, 
endringar i 
kulturlandskap og 
busetting og menneske 
som budde her. Med 
Torbjørn Tranmæl som 
guide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsmøte på Trøndertun 

 
Siste arrangement var medlemskvelden i  
november på Trøndertun, hvor Line  
Solbakken og Kjell Brevik fra kommunen  
orienterte om prosjektet"Kulturminner i  
Melhus" og ga en innføring i prosjektet  
og arbeidsmetoden, som ble illustrert  
gjennom mange eksempler fra  
feltregistreringene.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Melhusbyggen 2015 med fotball, kirkefronten og Per Borten 

 
 
Melhusbyggen 2015 var på til sammen 76 A4-sider, spekket med lokalhistorisk 
stoff. Redaktør Erik Tofte orienterte om innholdet og fortalte at bidragsyterne 
kom fra forskjellige kanter av landet. Det er artikler skrevet i Oslo og Tromsø, 
Sylling og Drammen, foruten alt som er laget i Melhus og av redaksjonen, som 
foruten redaktøren sjøl består av Signy Overbye. 
 
Dette var siste ”Melhusbyggen” fra Erik Toftes hånd. Han takket for seg som 
lagets redaktør og fikk behørig applaus fra forsamlingen for sitt mangeårige 
arbeid med årsskriftet. 
 
Medlemstall 
Medlemstallet er 330 pr. 1. mars 2016 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2015. 
 
 

Styret takker alle som har deltatt i lagets virksomhet i året som gikk! 

 
Jan Erik Kregnes  Erling S. Bøhle  Arne Myrvang  
 leder   nestleder   kasserer 
 
Ronald Nygård  Leif Engen  Harold Pedersen 
skriver   styremedlem  1. vara  

 
 


